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VÁROS
KÖZÉRDEKÛ KÖZLEMÉNY
A szentendrei köztemetõben sok sírhely
rendelkezési joga lejárt. Sokan tévesen
azt hiszik, hogy errõl külön értesítést
kapnak, de a jogszabályok azt írják elõ,
hogy hirdetõtáblán vagy újságban kell
meghirdetni.
Ennek megfelelõen e lap hasábjain több
folytatásban közzé tesszük a lejárt
koporsós sírhelyek név szerinti
jegyzékét. Nyomatékosan kérjük
a hozzátartozókat, hogy a sírhelyek
újraváltását minél elõbb tegyék meg,
mivel a betelõben lévõ köztemetõben a
lejárt sírhelyek fenntartása nem sokáig
lehetséges. Informálódni a köztemetõ
irodájában lehet hétköznap 8-16 óra
között személyesen vagy telefonon a
06/26-303-015 telefonszámon

A KÖZTEMETÕ ÜZEMELTETÕJE

1. sor 1. hely Seyfert Rezsõ, Rezsõné
(szimpla)
1. sor 6. hely „Szüleink"
1. sor 7. hely Gratzl Lajos (dupla)
1. sor 16. hely Arzenovits család
1. sor 17. hely Strobl János, Jánosné
(szimpla)

5. sor 45. hely Vida Istvánné
5. sor 46. hely olvashatatlan

2. sor 7. hely Bogdányi József, Józsefné
(dupla)
2. sor 16. hely Bárdos és Szabó család
(szimpla)
2. sor 19. hely Csicsai Lajos, Lajosné
(dupla)
2. sor 20. hely Ferencz Sándor, Sándorné
2. sor 23. hely Moldrich Pál (szimpla)
2. sor 24. hely Kiss Imre

6. sor 5. hely Klement Miklós (szimpla)
6. sor 6. hely Korcsok Pálné
6. sor 18. hely Pollák János
6. sor 19. hely olvashatatlan
6. sor 27. hely Czermann István és Istvánné
6. sor 31. hely Pánisz Jánosné
6. sor 33. hely Karban Jánosné
6. sor 35. hely Valentin Márton
6. sor 37. hely olvashatatlan
6. sor 38. hely Szüleink
6. sor 40. hely Latki János és Jánosné
6. sor 42. hely Kõhegyi Ferenc
6. sor 43. hely Turai Lászlóné
6. sor 48. hely Bonifert Kálmán és Kálmánné
6. sor 49. hely Koren Mihály és Mihályné
6. sor 50. hely Monostori János
6. sor 51. hely Zsolt Péter és Péterné
(dupla)
6. sor 52. hely Farkas László és Lászlóné
(szimpla)
6. sor 53. hely Kimár János és Jánosné
6. sor 56. hely Szulovszky Jánosné
6. sor 57. hely Ormándi Géza

3. sor 6. hely Csóka Istvánné
3. sor 16. hely Csákó Ferenc
3. sor 22. hely Veres Józsefné, Nyuli János
(dupla)
3. sor 26. hely Szunyogh Zsigmond,
Zsigmondné

OLEANDRO 2000 TEMETKEZÉSI KFT.

A köztemetõ 3. parcellájában
lejárt sírhelyek

1. sor 20. hely Jobbágy Sándor
1. sor 23. hely Kovácsné Filó Julianna

4. sor 3. hely Gerencsér István (szimpla)
4. sor 5. hely Szabó Vince, Vincéné, Magyar
János (szimpla)
4. sor 21. hely Hrinyó Jánosné
4. sor 24. hely olvashatatlan
4. sor 28. hely Hudek György, Györgyné
4. sor 29. hely Apátiné Éles Júlia (dupla)
4. sor 31. hely dr. Kirinó Sándor (szimpla)
4. sor 32. hely Barna Gyula, Gyuláné
5. sor 6. hely Mazúr István, Istvánné (dupla)
5. sor 10. hely olvashatatlan (szimpla)
5. sor 11. hely Horváth Kálmánné
5. sor 18. hely Török Erzsébet, Tóth György
5. sor 20. hely Mireisz Pál
5. sor 21.. hely Moldrich Károly
5. sor 33. hely Brenner Jánosné, Tóth József,
Kovács Elvira
5. sor 34. hely Kovács György
5. sor 35. hely Török György
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Szentendre Város Önkormányzat Jegyzõje felhívást
tesz közzé iskolapszichológusi és gyermek
szakpszichológusi feladatok ellátására
Ellátandó feladat: a 2010/2011-es tanévben a pszichológiai, lelki megsegítésre szoruló tanulók és
szüleik ellátása, konzultáció, terápiás foglalkozások
biztosítása a négy önkormányzati fenntartású
iskolában. A két szakfeladat ellátására egy álláshelynyi idõkeret megosztásával kerül sor.
A feladat ellátásának idõtartama: 2010.
szeptember 1. – 2010. december 31-ig megbízási szerzõdés alapján
Pályázati feltételek: • büntetlen elõélet • magyar állampolgárság • egyetem, pedagógiai szakpszichológus vagy tanácsadói szakpszichológus
végzettség • pedagógiai vagy iskolapszichológusi
legalább 5 éves szakmai gyakorlat

7. sor 1. hely Somos Károly
7. sor 13. hely Németh Géza
7. sor 21. hely olvashatatlan
7. sor 27. hely olvashatatlan
7. sor 28. hely Paróczay Imre és Imréné
(szimpla)
7. sor 30. hely Krachler Paula
7. sor 31. hely Majoros József
7. sor 41. hely jeltelen sír
8. sor 5. hely Babinszki család
8. sor 15. hely Laám Ödön (dupla)
8. sor 33. hely Thaller Nándor

A pályázat elbírálásánál elõnyt jelent: • jó szintû
kapcsolatteremtõ készség, empátia, kommunikáció •
szentendrei helyismeret
Juttatások: megegyezés szerint, melynek alapja a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvényben foglalt rendelkezések
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• szakmai önéletrajz • iskolai végzettséget igazoló
okmányok másolata • 3 hónapnál nem régebbi
erkölcsi bizonyítvány
Pályázat benyújtásának ideje: július 26. (hétfõ)
Pályázat benyújtásának módja: postai úton,
Szentendre Város Önkormányzat Jegyzõjének
címezve (2000 Szentendre, Városház tér 3.) Kérjük
a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését:
pszichológus. A pályázat elbírálásának határideje:
augusztus 13.
További információ: Schinkovits Lajosné közoktatási referens, (26) 503-332

SZENTENDRE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA NYILVÁNOS AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁST TESZ
KÖZZÉ AZ ALÁBBI TULAJDONÁBAN LÉVÕ INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE
Cím
Cseresznyés u. teteje
Cseresznyés u. teteje
Barackos út - Vörösgyûrû sarok
Barackos út - Vörösgyûrû sarok
Barackos út - Vörösgyûrû u. sarok
Tegez u.- Vesszõ u.
Tegez u.
Tegez - Táltos u.
Táltos u.
Szarvashegy, Muflon u.
Felhõ utca
Kossuth L. u. 18
Fõ tér 14.

HRSZ
9188/1
9188/2
7275/2
7298
7299
6723
6722
6758
6757
6261
973
2333/2/B/1

m2
1130
1127
cca.7300
1336
1898
4549
4017
2165
1763
2400
986
589 m2
85,24

Bruttó ár
13.500 Ft/ m2
13.500 Ft/ m2
11.500 Ft/ m2
11.500 Ft/ m2
11.500 Ft/ m2
10.500 Ft/ m2
10.500 Ft/ m2
11.000 Ft/ m2
11.000 Ft/ m2
15.108.525 Ft
14.790.000 Ft
75.717.000 Ft
25.500.000 Ft

A pályázati kiírást az ügyfélszolgálaton, illetve Szentendre Város internetes honlapján www.szentendre.hu
lehet megtekinteni. További információt személyesen a Vagyongazdálkodási Csoportnál, telefonon délelõtti
órákban a 26/503-377 telefonszámon kaphatnak. Versenytárgyalás és a pályázat bontás következõ idõpontja június 29. 9 óra.
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SOS
104 MENTÕK
(26) 310 424, (26) 319 941
105 TÛZOLTÓSÁG
(26) 500 017, (26) 500 018
107 RENDÕRSÉG
(26) 310 233
Körzeti megbízottak:
Pismány: Tóth Zsolt
r.törzsõrm., Pannónia:
Kutzmog József fõt. z.,
Püspökmajor és Izbég:
Antalicz Ferenc r.törzsõrm.
Belváros: Gáti László zászlós
VÍZMÛ (26) 310 796
ELMÛ 06 40 383 838
TIGÁZ (26) 310 032
MATÁV hibabejelentés 143
VÁROSHÁZA
(26) 503 300
Zöld szám: 06 80 204
725, Zöld e-mail:
kozerdeku-zoldmail@
ph.szentendre.hu
KÖZTERÜLET
FELÜGYELET
06 20 972 7961, 06 20 972
7969, (26) 503 329
POLGÁRÕRSÉG
Székhely: Bükköspart 34/A
polgarorseg@szentendre.hu
www.polgarorseg.
szentendre.hu
Ügyelet: 06 30 621 2600
Mozsgai Endre elnök
06 30 621 2601
Pákh Andor alelnök
06 20 972 7969
Juhász Bálint titkár
06 30 621 2608
POLGÁRI VÉDELEM
(26) 503 379, 503 300 / 403
mellék
ORVOSI ÜGYELET
Bükkös-part 27.
(26) 312 650
Hétköznap 17-tõl másnap
reggel 7 óráig, pénteken
17-tõl hétfõ reggel 7-ig.
GYÓGYSZERTÁRI
ÜGYELET
Az ügyelet este 8 órától
kezdõdik. Ügyeleti díj: 360 Ft
Minden hétfõn
Andrea Patika Püspökmajor,
(Uszoda) Kálvária u. 26.
(26) 310 828
Minden kedden
Városi Gyógyszertár
Kanonok u. 3. (26) 310 487
Minden szerdán
Pismány Gyógyszertár
Fiastyúk u. 11. (26) 505 779
Minden csütörtökön
Pannónia Patika, Dózsa Gy.
út 52. (26) 500 398
Minden pénteken
Napvirág Csepp Gyógyszertár, Attila u. 23. (26) 319 354
ÁLLATORVOSI
ÜGYELET
Hétköznap este 7 órától
reggel 7 óráig. Munkaszüneti
és ünnepnapokon egész nap.
06 30 662 6849. Éjjel-nappal
hívható: 06-30-415-9060
ÁRVÁCSKA ÁLLATVÉDÕ
EGYESÜLET
06 20 571 6502
SZENTENDREI
KÖZTEMETÕ
(26) 303 015

VÁROS
Árvízkárosultak megsegítésére
A szentendrei Honvéd Kulturális Egyesület július 9én, pénteken 17 órai kezdettel mûsoros estet
szervez az árvízkárosultak megsegítésére a
Helyõrségi Klubban (Dózsa György út 8.) A mûsorban fellépnek: Fábry Sándor és az Ezüstfény
Együttes Déri György vezetésével.
Belépõdíj nincs, az adományokat egy szikszói
településen élõ árvízkárosult családnak a mûsor
után adják át a szervezõk.

árvízvédelem, tavaly 450 millió Ft-ból elkészült a
csapadékvíz-elvezetés. Június 15-én adták át a felújított Rózsa-Liliom és Irányi Dániel utcákat is.
2006 októbere óta évente több mint 50 utca került
felújításra, kátyúzásra, aszfaltozásra városunkban.
Ezek többnyire saját forrásból valósulnak meg, de
pályázati pénzeket is sikerült a fejlesztésekhez elnyernünk. Az önkormányzat évente átlagban 80 millió Ft-ot költ út- és járdafelújításra, de sajnos még ez

A polgármester programja
Június 25. (péntek)
09.00
10.30

Munkahelyteremtés
Egy szentendrei székhelyû szociális szövetkezet
uniós forrásból (TÁMOP 2.4.3.B-10/2) a kistérségben
20 hátrányos helyzetû (munkanélküli vagy megváltozott munkaképességû) személy foglalkoztatását
szeretné biztosítani a közeljövõben. A közösségi
szolgáltatásokat ellátó kis csapat (idõsgondozó,
gyermekfelügyelõ, takarító, parkgondozó) elõször
képzésben venne részt, majd a tartós foglalkoztatásuk különbözõ szolgáltatások (tréning, tanácsadás,
mentorálás) segítségével lenne biztosított a projektidõszakban. A cél a szövetkezet önfenntartóvá
válása, garantált szolgáltatások biztosításával,
közhasznú szervezetként pedig olyan árakon, amin
mindenki számára hozzáférhetõ legyen a segítség.

Elsõ Magyar-Francia Testvérvárosi
Találkozó
Június 10-én a Budapesti Francia Intézetben került
sor az elsõ magyar-francia testvérvárosi találkozóra.
A francia nagykövetség dr. Dietz Ferenc, polgármestert kérte fel a magyar önkormányzatok képviseletében a konferencia megnyitására. Szentendre
1997 óta tart fenn Salon-de-Provence városával, és
2007 óta Barbizon városával testvérvárosi kapcsolatot.
– A kormányzati szintû kapcsolatok mellett különösen fontos, hogy az emberek mindennapi
életéhez legközelebb álló önkormányzati szinten is
élõ együttmûködés alakuljon ki az országok népei
között. A testvérvárosi kapcsolatok a közös ünnepségekkel, kulturális és sportrendezvényekkel és
konferenciákkal ezeket a baráti szálakat erõsíthetik – mondta el köszöntõjében dr. Dietz Ferenc.
Megnyitó beszéde végén felhívta a figyelmét a
jelenlevõ magyar és francia polgármestereknek,
valamint a kisvárosok nemzetközi szövetség tagjainak az árvízi testvérvárosi mozgalomhoz való
csatlakozásra. Dr. Dietz Ferenc tárgyalásokat folytatott a konferencia keretében a kisvárosok nemzetközi szövetségének elnökével a magyar önkormányzati rendszer és a decentralizáció nemzetközi
szabályainak összefüggéseirõl, valamint a szövetség szeptemberben Romániában rendezendõ konferenciájáról.

Útátadás Pannónián

Polgármester Akadémia
Skanzen Észak-magyarországi
tájegységének megnyitója

Az alpolgármester programja
Június 26. (szombat)
16.00

Ivan Dan ünnepség

Június 27. (vasárnap)
10.00

MÖSZ Magyar Polgármesterek
VIII. Világtalálkozója

Június 28. (hétfõ)

is kevésnek bizonyul, mivel sokkal több felújításra
szoruló utca van.
Ezúttal 1440 m felújított útszakaszt és mintegy
8380 m2 felújított útterületet adtak át Pannóniatelepen, mely 170 fõs lakosságot érint közvetlenül.
Az önkormányzat sikeres pályázatból és saját költségvetésébõl finanszírozta a beruházást, melynek
összköltsége 47 950 760 Ft volt, a támogatás 20 millió Ft.
Mindezek mellett a lakosok kérésére a Városüzemeltetési Bizottság a következõ ülés alkalmával
megvizsgálja a forgalomlassítás megoldásának lehetõségeit is.
POLGÁRMESTERI HIVATAL

17.00

Lakossági fórum a
Füzesparkban

Június 29. (kedd)
09.00
13.00

Kisvezetõi értekezlet
VSZ Zrt. ügyvezetõjével
megbeszélés

Június 30. (szerda)
09.00
13.00
16.00

Sechurba workshop
Alpolgármesteri fogadóóra
Köztisztviselõi délután

Július 1. (csütörtök)
Köztisztviselõi nap – munkaszüneti nap

FELHÍVÁS
Szentendre Város Önkormányzata
2010. õszén „Városi Ki Mit Tud”
versenyt rendez az általános
és középiskolák tanulói számára.
A versenyre a következõ
kategóriákban lehet nevezni:
• ének, zene • vers, mese és próza
• tánc, mozgás • humor
A produkciókat neves, Szentendrén élõ
mûvészekbõl álló zsûri fogja értékelni.
A jelentkezési lap 2010 szeptemberétõl
az iskolákban és a város honlapján
lesz megtalálható.
Jó pihenést kívánunk a nyárra,
és szeptembertõl
várjuk jelentkezéseteket a versenyre!
NAGY DOMONKOS
Szentendre város diákpolgármestere

Szentendrén egyre több lényeges, egymásra épülõ
fejlesztés indult, illetve indul meg. A Pannónia-telep
városrészben 2008-ban gáttal lett biztosítva az

DR. DIETZ FERENC
Szentendre város polgármestere
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20 éves a REC
Alapításának 20. évfordulóját ünnepelte múlt hét pénteken a Közép- és KeletEurópai Regionális Környezetvédelmi Központ (REC). Az
eseményen számos külföldi
miniszter és szakértõ mellett
a magyar kormány képviseletében részt vett Fazekas
Sándor vidékfejlesztési miniszter és Illés Zoltán környezetvédelmi államtitkár.

Újra él a Kõhegyi tó
A kõhegyi menedékháztól néhány
lépésre lévõ tó mára kétméteres
vízmélységével újra a régiek történeteiben emlegetett arcát mutatja. A menedékházba betérõ turisták szerint utoljára 1972-ben
volt ilyen nagy a csupán esõvíztáplálta idõszakos tó.
A víz a vulkanikus hegy fennsíkján lévõ kráterjellegû mélyedésben gyûlik össze évrõl évre,
legnagyobb kiterjedése közel
1 hektár. Aszályosabb esztendõk-

ben szinte teljesen kiszárad, illetve elszivárog a meder repedéseiben, miként az elmúlt években is.
Idén a kora nyári napokban azonban az úgynevezett idõszakos
vizes élõhelyek jellegzetességei
teljes gazdagságukban tanulmányozhatók. A csónakból jól
megfigyelhetõek a gõték, unkák.
Ebihalak tömegei, siklók, csiborok nyüzsögnek a kétméteres víz
felszíne alatt pár centiméterre.
Egy vadkacsapár is költött a
sásos, nádas, füzes part rejtekében.

A REC szentendrei központú
nemzetközi szervezet, amely 17
országban mûködtet helyi irodát;
ezek közül 10 uniós tagország. A
20. évforduló napján Svédország
és az Egyesült Királyság is csatlakozott a REC-hez, ezzel az
alapító okirat aláíróinak száma
32-re emelkedett.
A REC alapító okiratát 1990.
június 20-án írták alá, elsõ irodája Óbudán volt. Az 1990 és 2009
közötti idõszakban az intézet
több mint 164 millió euró összértékben kapott anyagi támogatást, illetve egyéb adományt és
felajánlást. Jelenleg támogatásának 38%-a európai országoktól
származik, további 25%-ot az EU
biztosít. Japán 15, az Egyesült
Államok pedig 14%-kal járul
hozzá a költségvetéshez. A REC
mintegy 5500 alkalommal nyújtott anyagi támogatást civil

szervezeteknek 12 millió eurót
meghaladó összértékben azért,
hogy támogassa a civil társadalom megerõsödését a régióban.
Fazekas Sándor miniszter beszédében hangsúlyozta, meg van
gyõzõdve arról, hogy mindazok a
problémák, melyekkel a világ

Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter,
Bonifertné Szigeti Márta igazgatója és
Jaakko Henttonen igazgatótanácsi elnök

szembesül, például az éghajlatváltozás vagy a hagyományos
erõforrások kimerülése, egyben
nagy lehetõségeket is kínálnak. A
REC fontos szerepet játszik a kárpát-medencei összefogásban és
segíti hazánkat, hogy aktívan
befolyásolja az EU környezetpolitikáját. A miniszter a születésnap
alkalmából Bonifertné Szigeti
Mártának, a REC ügyvezetõ igazgatójának a KÖRNYEZETÜNKÉRT
díjat adta át.

1%

A „Gyöngyszem” Izbégi Óvoda Alapítvány 2002 a 2009. évi SZJA
1%-ából befolyt teljes összeget – 382.432 Ft-ot – a csoportszobák, az udvar
fejlesztésére, szebbé tételére és az óvoda 100. születésnapjának a megünneplésére
fordította. Köszönetet mondunk mindazoknak, akik a SZJA 1%-ának felajánlásával,
adományaikkal, munkájukkal támogatták az alapítványt és az óvodát abban, hogy
még szebb és barátságosabb környezetben játszhassanak a gyerekek, és hogy
színesebb, élménydúsabb programokkal gazdagíthattuk óvodánk életét.
AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

GEKKO Szentendre Képességfejlesztõ
Játszóház számára keresünk
gyógypedagógust, konduktort
fejlesztõ pedagógus
munkakörbe.
Fényképes önéletrajzát és motivációs levelét
az alábbi e-mail címre küldje
Soltész Szilvia részére: allas@gekkonet.hu
tel:(06-30) 204-5400

Házias, olcsó ételek
CSIRKEFOGÓ
ÖNKISZOLGÁLÓ
ÉTTEREM
Bükköspart 33.
(a régi Filléres helyén)
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Napórás Óvoda
JÁTSSZUNK, OKOSODJUNK
A TERMÉSZETBEN A TERMÉSZETÉRT!
Felvételt hirdet a 2010-es óvodai tanévre,
felvétel 2 éves kortól.
A feltételekrõl (programok, óvodai díj
stb.) érdeklõdni
a 30/502 33 86-os telefonszámon
és az uresch@naporashaz.hu címen lehet.

Szentendre, Halász u. 1.
(a Duna-korzón)

http://naporashaz.hu/naporasovoda

1000ÉV+

Tájékoztatás
a térfigyelõ rendszer
beindításáról
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a közterületi térfigyelõ
rendszer éles indítására június 14-én került sor. A rendszer
32 kamerából áll, a mûködtetés célja a közbiztonság növelése, a közterület általános rendjének biztosítása, a jogsértések visszaszorítása.
A rendszer kiépítésének 44,5
millió Ft-os költségét Szentendre
Város Önkormányzata saját forrásaiból állta, azzal a céllal,
hogy önálló lépéseket tegyen a
város közbiztonságának javítása
érdekében.
Az üzemeltetést az önkormányzat
által fenntartott közterület-felügyelet végzi. Ennek megfelelõen a
megfigyelõ központ is a közterület-felügyelet Bajcsy-Zsilinszky utcai székhelyén található.
Elérhetõsége: (26) 503-329.
A rendszert a közbeszerzési eljárás során kiválasztott Multialarm Zrt. építette ki, mely a karbantartást is végezni fogja.
Az adatkezelést az adatvédelmi
biztos 15440-0009 nyilvántartási azonosító szám alatt nyilvántartásba vette, a rendszer
használata a közterület-felügyeletrõl szóló törvény, az adatvédelmi törvény, valamint az
ezek rendelkezései alapján a
jegyzõ által kiadott adatvédelmi
szabályzat alapján történik.
A megfigyelést végzõ személyek
a kamerákat kizárólag a jogsértõ
cselekmények kiszûrésére, rögzítésére, illetve az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezésére használhatják, ezért fegyelmi felelõsséggel tartoznak.
A térfigyelõ kamerák 360 fokban
mozgatható készülékek, kézileg
vezérelhetõk, mozgásuk elõre
programozható és folyamatosan
rögzítik a felvételeket. Az automatikusan rögzített felvételek 5
munkanap elteltével automatikusan törlõdnek, jogszabályban
és az adatvédelmi szabályzatban

meghatározott esetekben azonban az egyes felvételrészletek
külön is elmenthetõk és továbbíthatók az eljárás lefolytatatására jogosult szervnek.
Adattovábbításra kizárólag az
alábbi esetekben kerülhet sor:
1. Amennyiben a kezelõ akár
szabálysértési-, akár büntetõ-,
akár közigazgatási eljárás megindítására okot adó jogsértést
észlel, akkor – a körülményektõl
függõen – egyrészt értesíti a készenlétben álló járõrpárt vagy a
rendõrséget a jogsértés azonnali
megszüntetése céljából, másrészt a felvételt elmenti és 2
munkanapon belül kezdeményezi a hatáskörrel rendelkezõ
illetékes hatóságnál a szükséges
eljárás lefolytatását.
2. Amennyiben egy hatóság az 1.
pontban megjelölt valamely eljárás lefolytatásához igényli, a
felügyelõk áttekintik az automatikus rögzítés során rendelkezésre álló felvételeket, és a
bizonyítékként felhasználható
felvételrészleteket továbbítják a
megkeresõ szervnek.
3. Eljárás kezdeményezése céljából bárki kérheti, hogy a felügyelet nézze át azt, hogy egy
adott idõpontban és helyszínen
rögzített-e a kamera jogsértést,
illetve kérheti a felhasználható
felvételrészlet továbbítását az
eljárás lefolytatására jogosult
szerv számára.
4. Amennyiben egy felügyelõi
intézkedés rögzítésre kerül, akkor
az intézkedés jogszerûségének
megállapítása iránt indított eljárásban szintén felhasználhatók az
errõl készült felvételrészletek.

A közterület-felügyeletrõl szóló 1999. évi LXIII. törvényben foglalt
kötelezettségünk alapján a kamerák elhelyezkedésérõl az alábbi
tájékoztatást adjuk.
1. Polgármesteri Hivatal épületén a Bajcsy-Zsilinszky utca felõli oldalon –
Városház tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Kanonok utca
2. Polgármesteri Hivatal épületén a Rákóczi utca felõli oldalon – Városház tér,
Rákóczi utca, Fõ tér
3. Fõ tér, Dumtsa Jenõ utca 1. sz. alatti épületen – Fõ tér, Dumtsa Jenõ utca
4. Duna-korzó, zeneiskola elõtt található villanyoszlopon – Duna-korzó, Jókai utca
5. Bercsényi utca, Bogdányi u. 1. sz. alatti épületen – Bercsényi utca
6. Dunakorzó, a Bercsényi utca kijáratánál található villanyoszlop – Duna-korzó,
Bercsényi utca
7. Bogdányi utca, Ámos Anna Múzeum épületén – Bogdányi utca
8. Duna-korzó, a Lázár cár térnél található villanyoszlop – Duna-korzó, Lázár cár tér
9. Lázár cár tér, a Bogdányi utca felõli villanyoszlop – Lázár cár tér, Bogdányi
utca, Gõzhajó utca
10. Templomdombon a templom elõtt található villanyoszlop – Templomdomb
11. Templomdombi Általános Iskola épületén – Templomdomb
12. Bogdányi utca 32., MûvészetMalom épületén – Bogdányi utca, Szerb utca
13. Bogdányi utca, a Rév és a Bogdányi utca keresztezõdésénél oszlopon –
Bogdányi utca, Rév utca
14. Bogdányi utca 51., Régi Mûvésztelep épületén – Bogdányi utca
15. Bajcsy-Zsilinszky utca, a menza épületén – Bajcsy-Zsilinszky utca
16. Kanonok utca, a Bükköspart és a Kanonok utca keresztezõdésénél található
villanyoszlopon – Bükköspart, Kanonok utca
17. Dumtsa Jenõ utca, a Péter Pál utca 3. sz. alatti épületen – Péter Pál utca,
Dumtsa utca, Fõ tér
18. Dumtsa Jenõ utca, Tourinform épületén – Bükkös part, Bükkös híd, Dumtsa
utca
19. Bajcsy-Zsilinszky utca, a Bajcsy-Zsilinszky és a Tiszteletes utca
keresztezõdésénél villanyoszlopon – Bajcsy-Zsilinszky utca
20. Bükkös-part, piacnál a Bükköspart 30-34. sz. épületen – Bükkös-part, piac
területe
21. Kossuth utca, a posta elõtt oszlopon – Kossuth utca, posta elõtti közterület
22. Kossuth utca, a Kossuth és a Bolgár utca keresztezõdésnél oszlopon –
Kossuth utca, Bolgár utca
23. HÉV-állomásnál 400/12/A hrsz. épületen – üzletek elõtti közterület, HÉVállomás bejárata
24. HÉV-állomás – autóbusz-állomásnál villanyoszlopon – autóbusz-állomás
területe
25. Hamvas Béla utca 2-10. sz. társasház parkoló felé esõ oldalán – Hamvas Béla
u. 2-10. sz. társasház üzletei elõtti közterület, valamint parkoló
26. Hamvas Béla utca 2-10. sz. társasház Széchenyi tér felé esõ oldalán –
Széchenyi tér, Hamvas Béla utca
27. Fehérvíz utca 10. számú épületen – Fehérvíz utca
28. Fehérvíz utca 2. számú épületen – Fehérvíz utca
29. Fehérvíz utca 26. sz. épületen – Fehérvíz utca
30. Széchenyi tér 10. sz. alatti épületen – Széchenyi tér, valamint a parkoló
31. Károly utca 34. számú épületen – Károly utcai közterület
32. HÉV-aluljáróban

5. Amennyiben valaki a jogainak
gyakorlása érdekében valamely
hatóságnál vagy bíróságnál eljárást indított, és ezt igazolja,
akkor kérheti, hogy a róla készült felvételt részére a felügyelet adja ki. Eljárás megindításától függetlenül bárki
kérheti, hogy a róla készült
felvételt megtekinthesse.
A fentiekben felsoroltakon kívül
más okból felvétel nem adható
ki, illetve harmadik személy
által a felvétel nem tekinthetõ
meg, és a felvételeket – azok
továbbítását követõen, miután
meggyõzõdtünk, hogy a címzett
a felvételt megkapta és az megtekintésre alkalmas – haladéktalanul töröljük.
A felvétel kiadására irányuló
kérelmeket a magánszemélyek a
www.szentendre.hu oldalról letölthetik, vagy a közterület-felügyeleten átvehetõ formanyomtatványon kérhetik.

Amennyiben a kérelmezõ a róla
készült felvétel megtekintését
kéri, vagy kérelme arra irányul,
hogy a felvételrészletet a
felügyelet a részére továbbítsa,
akkor térítési díjat kell fizetni,
melynek összege alkalmanként
10 000 Ft. A kérelmek esetén
elõször megvizsgáljuk, hogy a
kért felvételrészlet rendelkezésre
áll-e (a kérelmezõ szerepel-e
felvételen). Amennyiben a kérelem teljesíthetõ, a díjat csak
ebben az esetben kell megfizetni.
Természetesen díjmentes az, ha
valaki valamely jogsértésrõl készült felvétel eljáró hatóság
részére történõ továbbítását kéri.
Ha a rendszer mûködésével,
mûködtetésével kapcsolatban
bárkinek kérdései vannak, azokat a Polgármesteri Hivatalnak
írásban megküldheti, és ezeket a
jegyzõ írásban megválaszolja.
DR. DIETZ FERENC
polgármester
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VÁROS

HÍREK

Gázolt a HÉV
A helyszínen belehalt sérüléseibe
az a férfi, akit a HÉV gázolt el a
fõváros III. kerületében június 22én. A baleset, mely során egy
síneken átkelõ férfit gázolt halálra a szerelvény, kedden reggel történt, a Csillaghegy megálló közelében. Az áldozat holttestét a
tûzoltók emelték ki a kerekek
közül.
forrás: HAVARIAPRESS

Veszélyes lámpások
A kereskedelemben kapható „repülõ kívánságlámpások” forgalmazásával és használatával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást
adjuk.
Az egyes rendezvényeken egyre
inkább elterjed a bambuszból,
rizspapírból és egy speciális mécsesbõl álló „repülõ kívánságlámpások” használata, amely a mécses meggyújtása után a meleg
levegõ hatására 200-1000 méter
magasságba emelkedik, majd
amikor a mécses elég, leereszkedik a földre.
A biztonsági útmutató szerint a
lámpás csak teljes szélcsendben
vagy enyhe légmozgás esetén
engedhetõ fel, nem használható
a lámpás tûz- és robbanásveszélyes környezetben, illetve ezek 2
km-es körzetében, repülõterek
környékén stb. A forgalmazó
javasolja a használathoz egy
kézi tûzoltókészülék elõkészítését.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a
biztonsági útmutatóban rögzítetteken túl a termék használata
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tûzgyújtási tilalom idején különös
veszélyt jelent.
A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság tájékoztatása szerint a termék a forgalmazási feltételeknek
megfelel.
Az OKF álláspontja szerint a termék használata sérti a 9/2008.
(II. 22.) ÖTM rendelettel közzétett
Országos Tûzvédelmi Szabályzat
5. rész II. fejezet 4.11. pontjában
foglaltakat, mely szerint: „A
szabadban tüzet gyújtani, …csak
úgy szabad, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt
ne jelenthessen.” A 4.12. pont
szerint: „A szabadban tüzet …
õrizetlenül hagyni nem szabad.
Veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell
oltani.”
Amennyiben a „kívánságlámpás”
használata tüzet okoz, vagy
használatával környezetére tûzveszélyt jelent, a tûzvédelmi hatóság a termék használójával
szemben megteszi a szükséges
intézkedést.

KÖSZÖNET A CIVIL ÖNKÉNTESEKNEK
Az idei nyár eleji szokatlanul nagy mértékû esõzések következtében
országszerte több településen is hatalmas károkat okoztak az árvizek,
belvizek. Kisoroszi például teljesen elzárult a külvilágtól, de városunkban is több helyen kritikus helyzet alakult ki. Szentendrén a dunai
árhullám június 7-én este 20 órakor tetõzött 725 centiméterrel, amely
bár nem érte el a 2006-os árvíz mértékét, de így is sok segítõ kézre volt
szükség ahhoz, hogy a vészhelyzetet elhárítsák. A Pap-sziget teljesen
víz alá került, a Duna-korzót lefóliázták és homokzsákokkal próbálták
védeni a töltésen átszivárgó víztõl, a VSZ Zrt. telephelyén szintén kritikus állapotok uralkodtak.
Ám hála annak a 100-150 civil önkéntesnek, akik a rendõrség, tûzoltók, közterület-felügyelõk, település- és polgárõrök mellett segédkeztek, a vészhelyzetet sikerült elhárítani.

VÉGI CSABA
tûzoltó százados

Tragédia
a bányatóban
A budakalászi bányatóba fulladt
egy 22 éves fiú június 13-án.
Barátnõjével együtt érkeztek, de
csak õ ment be úszni. Visszafelé,
15 méterre a parttól szólt, hogy
nem érzi jól magát, majd elmerült.
Barátnõje azonnal értesítette a
mentõket és a rendõrséget. A fiút
nem találták, ekkor kihívták
a búvárszolgálatot, akik felhozták
a holttestet. A halál pontos okát
még vizsgálják.
R. L.
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Ezúton is – név szerint – szeretnénk megköszönni az õ áldozatos
munkájukat, amellyel a város védelméhez járultak hozzá: Baczán
Jánosné, Bonifert Péter, Bozókiné Vohentics Rozália, Dénes Kálmán,
Dohán Szilárd, Eiler Tamás, Fónainé dr. Németh Anettka, Herr Mátyás,
Hit gyülekezete (5 fõ), Horváth László, Kacsik Gábor, Kamer József,
Kiss Georgina, Kiss János, Kotborik Ildikó, Körmendi Ékes Judit,
Majoros Kolos, Martini Zsolt, Mocsai Péter, Nagy Bálint, Parlagi
Gáspár, Priester Gábor, Refka Dániel, Sponga Balázs Baptista szeretetszolgálat (9 fõvel), Szabó Géza, Szondy Andrea, Szondy György, Temes
Szentandrási György, Vura Zsolt + 8 fõ katona, Zámbó Marcell,
Zsengellér Péter.
Polgármesteri Hivatal munkatársai: dr. Molnár Ildikó, Horváth
Aurélia, Turócziné Kiss Gizella, Papdi Krisztina, Bajkai Ildikó, Csatosné
Horváth Edit, Virágh János.
Vállalkozások: Csücsi Grill, Poti és Fia 2006 Kft., Interspar Áruház

PORTRÉ

A szamárhegyi sajtótörténész

értve a karikatúrákat is – maradt
fõ érdeklõdési és kutatási területem. A Budapesti Történeti
Múzeum muzeologusa, majd fõigazgatója lettem, mellette tanítottam és tanítok ma is. Mindemellett több, az írott sajtóval, a
médiával összefüggõ kiállítást
rendeztem, könyveket és tudományos cikkeket írtam és írok,
kiadványokat szerkesztek.

A közelmúltban adtunk hírt a Szentendre sajtótörténetét ismertetõ kiadvány bemutatójáról,
amelynek lektora dr. Buzinkay Géza volt. A legismertebb hazai sajtótörténészek egyike, szaktekintély, tucatnyi kötet szerzõje és szerkesztõje, megszámlálhatalan mennyiségû publikációval és a legmagasabb tudományos fokozatokkal bíró fõiskolai tanár. És immáron másfél
évtizede szentendrei lakos.


RAPPAI ZSUZSA

 És még mindig tart a varázs?
Tart, nagyon szeretem Szentendrét – emberléptékû, élhetõ,
markáns atmoszférájú kisváros.
Jó itt élni – sok barátra is találtam, és sikerült a város izgalmas
kulturális életébe is bekapcsolódni. Egykori otthonommal sem
szakadt meg a kapcsolatom, mert
a Várbarátok Körének elnöke
vagyok.
 Maradt tehát a kötõdés a
fõvároshoz?
Szentendrén élek, de a munkáim,
a tanítás és a kutatás Budapesthez és Egerhez kötnek. Budapesten találhatók a különbözõ
könyvtárak és közgyûjtemények,
ahová kutatásaim miatt járok.
Tizenöt éve tanítok sajtó- és
médiatörténetet az Eötvös Lóránd
Tudományegyetem Kommunikáció Szakán. Minden héten két
napot töltök Egerben, ahol az
Eszterházy Károly Fõiskola tanára vagyok.
 Mennyit mond a 21. század
fiataljainak a múlt? Hozhat-e
tanulságokat számukra?
Nagyon igaz az a mondás, hogy a
történelem az élet tanítómestere.
A mai oktatás egyik nagy problémája azonban az, hogy a gyerekek bebiflázzák az adatokat, de
az összefüggéseket, a tanulságokat nem látják át. Fontos lenne
tisztában lenniük azzal, hogy
egy-egy történelmi esemény milyen bonyolult összjáték eredménye. Általánosabb gondnak
tartom, hogy történelmünk tanulságait nem emésztjük meg. Az
egész társadalmat érintõ traumák

fotó  RAPPAI ZSUZSA

 Mióta él Szentendrén?
Életem nagyobb részét a budai
Várnegyedben töltöttem, „vérbeli
várbeli” lakos voltam. Amíg csak
egy vasárnapi séta során eljutottam a Szamárhegyre, aminek
hangulata azon nyomban elvarázsolt. Itt találtunk egy eladó
telket, és építettünk rá egy házat.

feldolgozása nem történt meg
mind a mai napig. Gyakran
örülünk, hogy átvészeltünk valamit, az emlékét is el akarjuk fojtani, és közben nem gondoljuk
végig a tanulságait. Ezért ismétlõdhetnek meg újra és újra.
 Mennyire aktualizálhatók a
múltbeli történelmi események?
Elvileg szinte mindent lehetne
aktualizálni, de az félrevezetõ.
Alapvetõen a történelemnek mindig köze van a jelenhez, s ha nem
tudod az elõzményt, nem érted a
mai történéseket sem.
 Elõadásaid a hihetetlen tárgyi tudás mellett közismerten
élvezetesek, hallgatóid nagy
elismeréssel nyilatkoznak rólad. Elõadói tehetség vagy rutin
kérdése ez nálad?
Tulajdonképpen mindig egyfajta
közvetítõi foglalkozásra vágytam.
Tizennégy éves koromtól színész
akartam lenni, s a gimnázium
utolsó évétõl különbözõ színházakban játszottam kisebb szerepeket. Idõközben többször jelentkeztem a Színmûvészeti Fõiskolára, de a Toldy Gimnázium
Antall József osztályának tagjaként, '56-os szereplésünk miatt
esélytelen voltam a bejutásra. Az
eltelt évek alatt rájöttem, hogy ez
a pályaválasztás félreértés volt,
nincs elég tehetségem a színé-

szethez. Elmentem tehát bölcsésznek.
 Milyen szakra?
Elvégeztem a magyar, a könyvtár
és a történelem szakokat, majd ez
utóbbiból doktoráltam. A vizsgadolgozatomat a magyar újságírás
múltjából készítettem, s az ebbõl
írt disszertációmmal lettem az
irodalomtudományok kandidátusa.
 Hogyan lettél végül sajtótörténész?
A hetvenes évek végétõl az MTA
Irodalomtudományi Intézete több
kötetes sajtótörténeti monográfiát
adott ki, s ebben az 1848 utáni
magyar sajtó történetét különbözõ témakörökben én dolgoztam
fel. Ettõl fogva elsõsorban sajtótörténettel foglalkoztam, a hírlapok, folyóiratok, vicclapok történetével.
 Egyetemi kutatóként vagy
más munkák mellett?
Az ismeretterjesztés kezdettõl
fogva benne volt az elképzeléseimben. Az egyetem elvégzése után
egy évtizedig a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum és Könyvtárban dolgoztam, majd közel
ennyi idõt töltöttem szerkesztõként, késõbb fõszerkesztõként a
Corvina Kiadóban, mégis a sajtó
és annak összes mûfaja – bele-

 A magyar sajtó történetét
bemutató köteted a kommunkáció szakos hallgatók alaptankönyve lett. Mi az oka annak,
hogy ilyen sok kommunikáció
szakos hallgató van ma, mitõl
vált ilyen divatos szakmává?
Azokon kívül, akik újságírók,
médiamunkatársak akarnak lenni, sok fiatal számára, aki még
nem döntötte el, hogy mi legyen,
ideális ez a sokoldalú képzés. A
tanultakat számos helyen lehet
használni, szóvivõként, reklámés marketing területen egyaránt.
Ennek köszönhetõen ez a szak
szinte minden felsõoktatási intézményben létezik.
 Milyen szintû tudást ad?
Az elmúlt pár év drámai zuhanást
hozott a hallgatói színvonalban.
Elképesztõen nagy bajok vannak
az oktatás terén általában, beleértve a felsõoktatást is. Ma mindenki automatikusan bejuthat a
felsõoktatásba, akinek megfelelõ
érettségi pontszáma van, és a
felvételi vizsga megszüntetésével
nem lehet kiszûrni az alkalmatlanokat, a kevés tudással rendelkezõket. A tárgyi alapozás
hiányai miatt pedig igen nehéz,
néha lehetetlen megmagyarázni a
felsõ szintû ismereteket, hiszen
nincs mire építeni azokat.
 Milyennek találod napjaink
sajtóját?
A sajtó a modern demokráciákban
az információ és a véleménynyilvánítás szabadságának biztosítéka kellene hogy legyen. A nyilvánosság ereje a mindenkori demokrácia egyik hatalmi ága.
Napjainkban azonban ez a szerepe egyre csökken, s az üzleti
érdekek elõtérbe kerülésével már
nem annyira a véleményformálás,
hanem sokkal inkább a szórakoztatás a célja. A társadalom manipulációjának eszközévé vált. Végsõ soron ennek a folyamatnak
a kutatása, történetének feltárása
a sajtótörténész feladata.
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VÁROS

Gyereknap

jövõ”. Az alkotásokat neves szentendrei
mûvészek bírálták el: efZámbó István Munkácsy-díjas festõmûvész, Páljános Ervin szobrászmûvész és Pistyur Imre festõ- és szobrászmûvész, valamint dr. Szántó Csilla. S nem
volt könnyû dolguk, hiszen több mint 300
beküldött alkotásból kellett választaniuk. A
szakértõ zsûri véleményezésével a három
legszebb alkotást díjazták, sõt különdíjakat is
kiosztottak.

A gyermeknap az év egyik olyan ünnepe, amelyet minden gyerek nagyon
vár. Minek örülnek a gyerekek azon a
napon, amikor csak az õ kedvüket lesik
a felnõttek? Bábszínház, zene, tánc,
kézmûves foglalkozás. Ez mind volt, sõt
ennél több is a MûvészetMalomban. A
délelõtt már mozgalmasan indult: gyermekjátékokkal, zenével és zsonglõrrel,
tánc- és sportbemutatókkal, s folytatódott koncertekkel, néptáncosok fellépésével, kézmûves foglalkozásokkal.
– Szentendre Város Önkormányzata fontosnak
tartja, hogy odafigyeljünk a ti érdekeitekre,
problémáitokra, s igyekszünk Szentendrét
gyerekbarát várossá tenni. Nemrég köszöntöttük városunk 26 000. lakosát, Holpert Ádámot. Már elkezdõdött az „ovi-suli” program
keretében óvodáink, iskoláink korszerûsítése;
tavalyelõtt a Vasvári úti lakótelepen egy, idén
pedig a Szegedi úti játszótéren adtunk át
ünnepélyesen hét EU-szabványoknak megfelelõ játszóteret, illetve szintén most épült
meg a pismányi is. Elkészült a Görzenál
ügyességi pálya, a szorgalmas tanulók munkáját pedig évrõl évre a „Talentum-ösztöndíjjal” és a „Jó tanuló – Jó sportoló” díjjal jutalmazzuk. – mondta gyereknapi bezetõjében dr.
Dietz Ferenc polgármeter.
Három éve rendezi meg a Polgármesteri
Hivatal a gyermeknapot. Tavalyelõtt az Izbégi
Általános Iskola, tavaly a Barcsay Általános
Iskola, idén pedig a Templomdombi Általános
Iskola a fõ szervezõje ennek a nagyszerû rendezvénynek. Immáron három éve a gyermek-

fotók  MISER ISTVÁN

SZENTENDRE, 2010

Nagy Domonkos diákpolgármester

napi program kitalálója, fõ szervezõje és
fõvédnöke dr. Szántó Csilla, a polgármester
felesége, dr. Molnár Ildikó jegyzõ pedig a rendezvény törvényességért felel.
Az idei gyermeknapi program már csütörtök
kora délután elkezdõdött. A hivatal dísztermébe érkeztek az iskolák küldöttei és a polgármester-jelöltek. A résztvevõ iskolák (Rákóczi, Templomdombi, Barcsay, Izbégi, Agy
Tanoda, Szent András Általános Iskola) küldöttei voltak az elektorok, akik elõször meghallgatták a jelöltek programját. Ezután a
jelölteknek az alábbi kérdésekre kellett válaszolniuk:
• Mire vagy a legbüszkébb Szentendrén?
• Mit jelent neked a Duna?
• Hogyan alakítanád ki a Bükkös-patak belvárosi részét, ha szabad kezet kapnál?
• Kit választanál (ismert ember) Szentendre
arcának?
• Mi a kedvenc filmed, könyved, és miért?
• Mit változtatnál magadon (külsõ-belsõ tulajdonság) ha lenne egy varázspálcád?
Ezután az elektorok kérdezhettek a jelöltektõl.
A válaszok alapján értékelték õket, majd következett a titkos szavazás, amelyet a szavazatszámláló bizottság összesített.
Eredmények:
• diák-polgármester: Nagy Domonkos (Templomdombi iskola) 6. osztályos tanuló
• alpolgármester: Németh Gergely (Barcsay
iskola) 6. osztályos tanuló
A további négy jelöltbõl lettek a képviselõk.
Mindannyian ajándékokat kaptak, majd egy
közös vacsorára mentek polgármesterrel és a
jegyzõ asszonnyal közösen az Aranysárkány
étterembe, ahol folytatódott a beszélgetés a
városi munkákról és a gyerekek vágyairól. Az
utóbbival kapcsolatban sikerült megállapodni
az általános- és középiskolásoknak szervezendõ „Városi Ki Mit Tud”-ról, amelyre õsszel
kerül majd sor, több kategóriában is: ének,
zene, tánc, mese, próza, humor, mozgás.
Elõzõ napon a Polgármesteri Galérián rajzkiállítás nyílt a hivatalunkban meghirdetett
rajzpályázatra beérkezett diákok rajzaiból. Az
idei évben a rajzpályázatra meghirdetett téma
a Duna volt, pontosan: „A Duna a múlt, jelen,
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Szondy Dalma átveszi a díjat a diákpolgármestertõl
és a polgármestertõl

Díjazottak
Felsõsök:
1. hely: Szondy Dalma (Szent András I.)
2. hely: Palotás Zsuzsanna (Barcsay I.)
3. hely: Herter Júlia (Szent András I.)
Alsósok:
1. hely: Kiss Borbála (Templomdombi I.) és
Karajz Boglárka (Szent András I.)
2. hely: Dorn Júlia, Sipos Panka (Templomdombi I.)
3. hely: Szabó Borka, Kocsis Zsombor és Dorn
Júlia (Templomdombi I.)
Különdíjazottak
Alsósok: Magyar Júlia (Barcsay); Palotás Dóra
(Barcsay); Pécsi Panna (Izbégi); Henke Vivien
(Bárczi)
Felsõsök: Juhász Sára (Szent András I.);
Bonifert Rita (Szent András I.); Börzsei Renáta
(Barcsay); Mireisz Renáta (Izbégi)
Minden díjazottnak ezúton is gratulálunk!

Köszönjük minden közremûködõnek, aki
hozzájárult a városi gyermeknap megvalósításához. Külön köszönet a Templomdombi Általános Iskola igazgatójának, dr. Beregnyei Józsefné Ibolyának és
tanárainak, a Kulturális kft. munkatársainak, Dala-Nagy Katalinnak, a polgármesteri hivatal munkatársának a
szervezési munkáért!
POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROS

Átadták a Görzenált


SCHMÁLIK ALEXANDRA

fotók  KRIZBO

Június 22-én a Kõzúzó utcában
valami újat, valami nagyon fiatalosat adtak át: egy „görzenál”
parkot - mindazok örömére, akik
iskola után nyugodt, biztonságos
helyen szeretnének görkorcsolyázni, bringa- és deszkatrükköket gyakorolni, együtt tölteni a
szabadidõt. Az 2500 négyzetméteren helyet foglaló új létesít-

ménynek egyelõre nincs neve,
mert dr. Dietz Ferenc polgármester és Nagy Domonkos diákpolgármester azt szeretnék, ha a
fiatalok maguk neveznék el, hogy
ezzel is még inkább magukénak
érezzék.
A görzenál ötlete szerepelt a
diákpolgármester programjában,
aki nagy rajongója ezeknek a
sportágaknak. Célja az volt, hogy
ne az utcán, balesetveszélyes
helyeken legyenek a fiatalok,

hanem biztonságos, kifejezetten
erre a célra kialakított pályán. A
tervek között szerepel egy olyan
egyesület megalakítása, amelyben profi sportolókká válhatnak
az itt gyakorlók.
A keddi megnyitón, az esõ ellenére is szép számmal jelentek
meg kicsik és nagyok, és rögtön ki
is próbálták az eddig elkészült
elemeket. Majd két tehetséges
bringás fiú ámulatba ejtõ trükkökkel nyûgözte le a közönséget:
egy méter magasra felrakott kötelet ugrottak át egy keréken,
hatalmas dobokra ugrottak fel-le,
még egy bátor, önként jelentkezõt
is gond nélkül átugrottak... Igazi
kedvcsináló mûsorszám volt.
A pálya karbantartása és a mellette lévõ focipályával való
együttmûködés megszervezése
egy létesítendõ egyesület keretén
belül a fiatalok dolga lesz, ami

ösztönzést jelenthet nekik arra,
hogy vigyázzanak a „kincsre”,
amit kaptak. A pálya kialakításának befejezése szeptemberre
várható, a munkálatokat sok
lelkes vállalkozó és magánember
segíti.

Ezúton is köszönjük a szponzorok segítségét a Görzenál megvalósításához: Cseh Tibor vállalkozó; Bola ’95 Kft. - Bodó Lajos;
Kosznovszki János – Pilis 2003 Kft.; Kosznovszki Antal; SZETT Kft.
– Kácser Mihály; SZEBETON Zrt. – Horváth Zoltán vezérigazgató és
Goreczki Krisztina; GREFF-MOBIL Bt. - Winkler Norbert; Hidegkuti
Gergely; Sztraka Attila vállalkozó; Papp László; Margaritovits
Kornél; KARENOWA Kft.; TERV-N Kft.; Szegál Tamás; Hoschek
Attila, TELMEX Kft..

Testet öltött Pismány egyik régi álma
Sok pismányi gyerek, szülõ és nagyszülõ, no meg a gondolatot pártoló lakók régi álma vált valóra, amikor végre elkészült
a pismányi játszótér. Az ünnepélyes átadásra június 7-én került sor. Az új parkról Ilonka Csillával beszélgettünk, aki helyi
lakosként még évekkel ezelõtt az ügy élére állt.


BOKOR

TAMÁS

 Hány éve is kezdõdött a tervezgetés?
A játszótérrõl szõtt tervek nagyon
régiek, aláírásokat 2006 õszén –
szeptember-október táján – kezdtük el gyûjteni. A Polgármesteri
Hivatalba már augusztusban is
be-bejártam, hogy elhintsem az
ötlet magvait.
 Hány aláírás gyûlt össze?
Elsõ körben mintegy négyszáz.

Amikor átadtuk a polgármester
úrnak, napirendre vették a kérdést.
Három-négy alkalommal is elmentünk lakossági fórumra, hogy
lássák a komoly szándékunkat.
Második aláírásgyûjtésnél is szép
számmal akadtak támogatók, így
2007-ben testület elé ment az ügy,
2008-ban elkülönítették a szükséges összeget, és tavaly megkezdõdhetett a park kialakítása. December végén kötötték meg a
szerzõdést, ehhez képest nagyon
gyorsan sikerült végigvinni.
 A helyszín viszont idõközben
változott.
Elõször a buszfordulónál jelölték
ki a játszótér helyét, aztán átkerült az Ösvény utca, a Vörösgyûrû sétány és a Barackos út
hármas keresztezõdéséhez. Idõközben lakossági vétók is nehezítették a helyszín kijelölését. Itt

kell azonban megemlékeznünk
dr. Dragon Pálról, Pismány nemrég elhunyt önkormányzati képviselõjérõl, aki nagyon sokat segített nekünk mind az ellentétes
érdekek összehangolásával, mind
azzal, hogy az ügy élére állt.
 A civilek közül is voltak támogatóik…
Pontosabban lettek volna. Szerettünk volna pénzt gyûjteni a kivitelezéshez, és sokan munkával
is támogatták volna az építkezést,
de végül az önkormányzat állta a
teljes összeget, és a megbízott cég
szerelte fel a játékokat.
 Végül tehát a civilek és az önkormányzat össze tudott dolgozni?
Igen, de innentõl a munka legnagyobb részét a város végezte. Akkoriban több fõkertész váltotta
egymást, velük folyamatosan

egyeztettünk, s végül az önkormányzati koncepció jegyében
valósultak meg a részletek.
 Milyen eszközökkel szerelték
fel a játszóteret?
Három nagy és egy kisebb játék van
rajta: egy függõhíd, egy forgó, egy
állóhinta, és egy mászóka. A késõbbiekben szeretnénk folytatni az új
játékok telepítését. A bejáratnál, a
buszforduló felõli oldalon hiányzik
még egy védõeszköz. Nemsokára
felszerelnek oda egy hegesztett fémkorlátot. A nagy álom pedig egy
olyan játszóvár, ami illeszkedik a
környezetbe. Úgy tervezem, hogy
hamarosan felteszek majd a pismányi játszótér internetes fórumára
egy lelkesítõ videografikát egy hasonló eszközrõl, ezzel is motiválva a
környékbelieket és a döntéshozókat,
hogy tovább épüljön és szépüljön a
játszóterünk.
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HELYTÖRTÉNET

Újraépülhetne a leányfalui
római õrtorony?
ANDI KERT
FAISKOLA ÉS KERTCENTRUM
Pomáz, Mártírok útja 23.
Nyitva: kedd-péntek 9-18 óráig
szombat: 8-17 óráig
vasárnap: 8-12 óráig
Díszfák, díszcserjék, díszfûvek,
sziklakerti- és balkonnövények,
rózsák, örökzöldek, egynyári
és évelõ virágok, õsztõl igény
szerint gyümölcsfák, szõlõ
SZÛCS ANDREA
Telefon: +36-70-241-9001

ANYÓS
KONYHA
Megújult és gazdag
választékkal, szolid
árakkal várjuk régi
és új vendégeinket!
A leányfalui õrtorony makettje a Faluházban látható. Dr. Redõ Ferenc régész (a Kulturális
Örökségvédelmi Szakszolgálat tagja, leányfalui lakos) tervei alapján készült,
1:40 arányban. (Fotó: dr. Redõ Ferenc)

A bejáratnál fából ácsolt római õrtorony fogadja a látogatót. Beljebb, a
parkban egy, a legújabb tudományos eredmények figyelembe vételével
rekonstruált, korhû „bútorokkal” és használati eszközökkel berendezett újkõkori lakóházat csodálhatunk meg kívülrõl, belülrõl. A park
munkatársai a múzeumpedagógia és régészeti ismeretterjesztés legkorszerûbb fogásaival segítik megértetni velünk, hogy mit látunk.
Ez mind nem mese és nem is a Dunakanyar. Dr. Raczky Pál régész, az
ELTE Régészettudományi Intézete munkatársa lelkes írásából azt
tudhatjuk meg, hogy Polgár mellett, az M3-as autópálya M35-ös
elágazásánál, a Hortobágyi Nemzeti Park északi kapujában található
Archeoparkban, azaz régészeti parkban vagyunk. A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal (KÖH) Mûemlékvédelem címû folyóiratának
2005/1.számában megjelent cikk olvasása közben – a római limes
mentén lakó olvasóban – fölmerülhet a kérdés: ha a Hortobágyon
lehetett, miért ne lehetne újra felépíteni a limes egy-egy jellegzetes
objektumát a Duna mentén? Például a szentendrei castellumot és a
leányfalui burgust? Leányfalunál maradva: az õrtorony kiválasztásánál két kedvezõ adottsága játszhat közre. Az egyik: a késõbbi
korokban nem építettek rá, tehát teljesen szabadon maradt. A másik:
topográfiailag ideális helyen van, mai meghatározását tekintve Leányfalu központjában, a 11-es fõút mellett, a Faluházzal és a Polgármesteri Hivatallal szemben. Mára megmaradt felmenõ falai persze alig
vehetõk észre. (Szentendrén a Castrum helyzete hasonló).
A leányfalui burgus I. Valentiniánus császár uralkodása (Kr.u. 321375) alatt épülhetett, és használata feltehetõen az V. század elsõ
évtizedeiben szûnt meg. A hatalmas, kb. 250 négyzetméter belvilágú,
másfél méter falvastagságú õrtorony 15-16 méter magas lehetett.
Maradványait utoljára Soproni Sándor és Ottományi Katalin régészek
kutatták meg. Az õ beszámolóikból és a limes sok más õrtornyának
feltárásánál szerzett adatok birtokában szinte minden tudható róla. De
mondhatnánk azt is, hogy csak a szakirodalomban és a képzeletünkben létezik.
Leányfalui patrióták, élükön Nyíri Csaba polgármesterrel elkötelezettek
abban, hogy az õrtorony, mint a limes egy példaértékû objektuma, csak
felépül egyszer. Bíznak abban, hogy tervüket elõsegíti az, ha az
õrtorony mellett a Limes, mint a Pannonia Inferior határa is a világörökség részévé válik. Hasznosítására, mûködtetésére határozott
elképzeléseik vannak. Meggyõzõdésük, hogy az újraépítés a régészet
számára is tanulságos lehet.
MÁTÉ GYÖRGY
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Étkezési jegyet elfogadunk.
Táborokba ételkiszállítást vállalunk!
Nyitva: H-P: 11-16 óráig,
Sz.: 11-14 óráig
SZENTENDRE, VASÚTI VILLASOR 9.
Tel.: 06-70/423-8601

6 telephelyen mûködõ
szociális szolgáltató cégcsoport szakirányú
végzettséggel,
legalább 3 éves szakmai
tapasztalattal és 'B' kategóriás
jogosítvánnyal
rendelkezõ
fõállású élelmezésvezetõt
keres.
Ellátandó feladatok: étlaptervek
összeállítása, alapanyag beszerzés teljes körû intézése,
kapcsolattartás a
személyzettel és beszállító
partnerekkel, valamint a konyhai
személyzet munkabeosztásának összeállítása, továbbá az
élelmezéssel, a
konyhák mûködtetésével kapcsolatos egyéb feladatok
elvégzése. Szakmai
önéletrajzot és a végzettséget
igazoló
dokumentum másolatát,
fizetési igény
megjelöléssel az alábbi
e-mail címre várjuk:
elelmezesvez@gmail.com

2000 Szentendre, Áchim András u. 2.

Nyári Napközis Táborok

SZEMÉLYRE SZABVA
2010. júniustól augusztusig
1. KINCSKERESÕ NAPKÖZIS TÁBOR
6-14 éveseknek 5 nap 30 ezer Ft
2. ISKOLA-ELÕKÉSZÍTÕ NAPKÖZIS TÁBOR
5-7 éveseknek 5 nap 30 ezer Ft
3. TANULÁSMÓDSZERTAN NYÁRI DÉLELÕTTÖN
10-18 éveseknek 5 nap 20 ezer Ft
Találkozás - érkezés
Hétfõtõl péntekig minden nap reggel 8 óra. A programok 16 óráig tartanak.
Napi két étkezést, ebédet és uzsonnát kapnak a gyerekek.
Utazás mikrobusszal.

1. hét júli. 5- 9.
2. hét júli. 19- 23.
3. hét aug. 9- 13.
Jelentkezés folyamatos:

06 30 4999 381

KULTÚRA

Ioan Tolan szobrászmûvész
kiállítása Leányfalun
Ioan Tolan, Arad város díszpolgárának kiállítása július 24-ig
látogatható a leányfalui Faluházban (Móricz Zsigmond út
124.).
Ioan Tolan a XX. század derekán vált szobrásszá a világháború utáni
Romániában. Vagongyári kollégái, akik tehetségét korán felismerték,
segítették hozzá ahhoz, hogy Bukarestbe mehessen tanulni a
Grigorescuról elnevezett képzõmûvészeti iskolába. Innen ösztöndíjjal
az akkori Leningrádba került, a Rjepin Intézetbe. Már 1953-ban képviselte mûveivel hazáját a Világifjúsági Találkozón. A tehetséges fiatal
szobrász a nyolcvanas években lépett ki a nemzetközi porondra is.
Athénban olyan csoportos kiállításon vesz részt, amelynek többek között Salvador Dali is résztvevõje. 1991-ben kiállítást szervez a Vajdaságban fiával, Ovidiuval, amelynek témája a romániai forradalom.
A határok megnyílásával Párizsba, Budapestre, Sárospatakra, Zürichbe
is ellátogathat munkáival.

Könyvbemutató
Szeretettel hívnak mindenkit a leányfalui Ravasz László Könyvtárba
(Móricz Zsigmond út 124.) Fernando Savater spanyol filozófus A
választás bátorsága címû könyvének bemutatójára július 18-án, vasárnap 16 órakor. Pávai Patak Mártával, a könyv fordítójával és kiadójával
M. Nagy Miklós, az Európa Könyvkiadó fõszerkesztõje beszélget.

Patchwork a Fõ téren
Június harmadik szombatja
az európai „Varrjunk a szabadban!” nap. A szentendrei
Dunakanyar Foltvarró Kör
tagjai múlt hét szombaton a
Fõ térre helyezték ki tanyájukat. Itt állítottuk ki néhány
munkánkat, varrogattunk és
invitáltuk meg az érdeklõdõket közös varrásra. Kulcsszavunk az ÖRÖM. Készíteni, kapni, használni vagy
akár csupán csodálni. Reméljük, hogy sikerült sok
örömet szereznünk!

Nyilvános közgyûlés
A Móricz Zsigmond Társaság tisztelettel hív mindenkit a társaság nyilvános közgyûlésére, melyet Móricz Zsigmond születésének 131. évfordulóján rendeznek július 3-án, szombaton a leányfalui Faluházban
(Móricz Zsigmond út 124.). Találkozó 9.45-tõl a Helytörténeti Múzeum
kertjében. További információ: Biczák Péter 06-20-220-8475.

Arad õstehetségû fia végigélte és dolgozta a XX. század második felét
Kelet-Európában, és hajlott korára megérhette, hogy nemzetközi hírû
mester, az ifjú mûvésznemzedékek nevelõje, internacionális látókörû
kiállítások és mûvészi projektek szervezõje, a határok nélküli mûvészet
nagykövete lehessen.

Talentum ösztöndíj
Szentendre Város Önkormányzatának Képviselõ-testülete – a 41/2008. (X. 31.) Önk. sz.
rendelettel módosított 50/2007. (X. 12.) Önk. sz. rendelete alapján - pályázatot hirdet a
város kiemelkedõen tehetséges fiataljai anyagi támogatására.
A „Talentum” Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj azon kiemelkedõen tehetséges, nappali
tagozatos középiskolai tanulmányokat folytató és elsõ diplomájuk megszerzéséért tanuló
fõiskolai vagy egyetemi hallgatóknak adható, akiknek Szentendrén már öt éve bejelentett
állandó lakcímük van, és megfelelnek az alábbi feltételeknek:
• a nappali tagozatos tanulmányokat folytató középiskolás pályázó tanév végi
bizonyítványával igazolja, hogy a fenti rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja szerint számított átlaga 5.0,
• a nappali tagozaton az elsõ diplomája megszerzése érdekében tanulmányokat folytató
fõiskolai vagy egyetemi hallgató a rendelet 2. § (2) b) pontjában meghatározott módon
számított átlaga a 4.5-t elérte.
Pályázni leghamarabb az elsõ tanév végi eredménnyel lehet, melyhez csatolni kell a
következõ mellékleteket: • a tanulmányok folytatásának igazolását, a jogviszony igazolását, • szentendrei lakcímének igazolását, • tanulmányi eredményét igazoló dokumentumot, • a pályázó tanulmányi munkájára, kiemelt érdeklõdési területeire, illetve tanulmányi elképzeléseire is kiterjedõ részletes életrajzot, • a pályázó elképzeléseit arról, hogy
milyen módon kívánja tanulmányai során és azt követõen tartani a kapcsolatot a várossal,
• a pályázathoz csatolni kell legalább három olyan ajánlást, mely a pályázó kiemelkedõ
tehetségét igazolja.
A pályázatot 5 példányban kérjük benyújtani!
A borítékra írják rá: „TALENTUM” Szentendre Jövõjéért Ösztöndíj
Benyújtási határidõ: szeptember 15.
További részletek: Schinkovits Lajosné közoktatási referens,
(26) 503-332, www.szentendre.hu

NÉZZE NÁLUNK A LABDARÚGÓ
VILÁGBAJNOKSÁG MÉRKÕZÉSEIT!
A jó hangulatot fokozza

SÖR AKCIÓNK,
melynek keretében
kettõt fizet, hármat ihat
Carlsberg csapolt sörünkbõl
és tippelhet a végeredményre! A pontosan tippelõk között
ajándékot sorsolunk ki a mérkõzés végén!
Címünk: Szentendre, Bogdányi út 15/2
(a hajó állomás utáni kis közben)
Tel.: 06-20/501-38-30
www.walkway.hu
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AZ ÉV VIDÉKI KÖNYVESBOLTJA DÍJ 3. HELYEZETTJE LETT A SZENTENDREI LÍRA
KÖNYVKERESKEDÉS

Családi könyvesbolt a Fõ téren
Az arra járók nemigen tudnak úgy elmenni mellette, hogy legalább a kirakatánál el ne
idõzzenek egy kicsit, vagy gyorsan körül ne nézzenek az újdonságok között. Persze sokan vannak olyanok is, akik határozott elképzeléssel érkeznek, és általában nem is távoznak üres
kézzel. Ferge Lajos üzletvezetõ és a szentendrei Líra Könyvesbolt gárdája ugyanis mindent
megtesz a vevõk kiszolgálásáért. És ezt már nem csak a helyiek tudják.
 KOLOS EMÕKE

– A Fõ téri üzlethelyiség az 50-es
évektõl könyvkereskedésként mûködött, a rendszerváltozást megelõzõen pedig a kortárs ma-gyar
irodalom szakmai mûhelyeként
kiadói könyvesbolt lett – meséli
Ferge Lajos, aki népmûvelõkönyvtárosként 1994-ben, tizenhat évvel ezelõtt pályázta meg a
bolt vezetését. Az üzlet abban az
évben nyerte el mai arculatát, és a
korábbi szûkös nyitva tartási idõt
a városba érkezõ turistákra való
tekintettel
jelentõsen
meghosszabbították.
– Akkoriban divat volt Pestrõl
kijárni sétálni, vacsorázni. Volt,
hogy este kilenckor még húszan
voltak a boltban; olvasgattak,
nézelõdtek – emlékszik vissza a
kezdetekre az üzletvezetõ.
Négy évre rá, amikor a kereskedés átkerült a Líra és Lant hálózat tulajdonába, a napi tizenkét
órás nyitva tartás forgalmi
adatait felülvizsgálva a tulajdonosok a racionalizálás mellett
döntöttek. A turistaszezonban a
mai napig hétvégén is este nyolcig, a téli idõszakban pedig fél
hétig nyitva az üzlet, amire úgy
tûnik, van igény.
Az idõközben Fókusz online átvevõhelyként is kijelölt kereskedés vezetõje tíz éve alvállalkozóként vezeti a boltot, ami
nagy elõnyt jelent az árubeszerzésben. Hiszen így nemcsak a saját hálózat, hanem más kiadók és
terjesztõk termékei is egy helyen
hozzáférhetõvé válnak a városiak
és a vendégek számára is.
– Elsõsorban „családi könyvesboltként” pozícionáltuk magunkat, hiszen a tapasztatok szerint
igen nagy számban kirándulnak
Szentendrére a családok. Ezért a
lehetõ legszélesebb választékot
kell tartanunk a gyerekkönyvektõl
a legújabb regényekig, lektûrökig.
De a többnyelvû turisztikai kiadványok, országismertetõ könyvek
sem hiányozhatnak. Sõt, nagy
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Ferge Lajos

hangsúlyt fektetünk a kurrens
idegen nyelvû szépirodalomra is.
Ami Londonban már megjelent,
nagyon rövid idõn belül nálunk is
kapható, a külföldiek nem kis
meglepetésére és örömére.
Az idegen nyelvû könyvek azonban nemcsak a turisták körében
keresettek. Sok a városban a
nyelvtanár, nyelvet tanuló vagy –
vizsgázó diák, így a boltban egy
speciális keresõszoftver segítségével 72 órás szállítás is lehetséges az idegen nyelvû irodalomra, szakkönyvekre, könnyített olvasmányokra, amelyek szinte
minden nyelven elérhetõk.
– A válságot az egész könyvpiac
megérezte; mindenütt jelentõsen
visszaesett a forgalom. Ma elsõsorban a sikerkönyvek és a szakkönyvek tartják életben a hálózatokat – mondja az üzletvezetõ, aki
a Szentendrei Könyvklub elnöke
is egyben. – A mi boltunk sajátos
helyzetben van: jó adottságú, sikeres üzlet lévén az egy négyzetméterre jutó forgalom többszöröse a többiekének.
Ez is magyarázata lehet annak,
hogy a Magyar Könyvkiadók és
Könyvterjesztõk Egyesülése idén
a XVII. Budapesti Nemzetközi
Könyvfesztiválon az Év vidéki
könyvesboltja versenyében részt
vevõ 45 üzlet közül a harmadik
helyezésre a szentendrei Líra Könyvesboltot tartotta érdemesnek.
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És hogy mi lehet még a siker
titka?
– Igyekszünk mindenkivel személyes kapcsolatot kialakítani, a
színvonalas újdonságokat bemutatni és lehetõleg minden keresett
kiadványt megszerezni, ami sokszor nem kis feladat. Sokat számít az állandó nyitva tartás, a
7%-os törzsvásárlói kedvezmény
és az akciók, mint például a július
elejétõl induló 400 Ft-os könyvvásár is – állítja a vezetõ. – És
persze a pótolhatatlan kollektíva,
akikkel hosszú évek óta nagyon
jó munkatársi kapcsolatban dolgozunk együtt, akikkel maradéktalanul számíthatunk egymásra,
és akikkel elhisszük, hogy a város
életében is fontos, amit csinálunk.

Fúvósok koncertje
Szeretettel várnak minden
érdeklõdõt a Balllens Kolens
Brass Band dán ifjúsági
fúvószenekar ingyenes koncertjére július 1-jén,
csütörtökön 11-tõl 12 óráig
a Teatrum Café udvarába
(Duna-korzó, a volt autósmozi,
a Teátrum buszparkoló mellett).
A rendezvény ideje alatt
ingyenes parkolás a szentendrei
lakosoknak (I-es övezet).
biczak.peter@freemail.hu

Márai Sándor
életmûve 2.
Szõnyi Zsuzsával beszélget
emlékeirõl Nagy András író,
színháztörténész június 27-én,
vasárnap 16 órakor a Ravasz
László Könyvtárban
(Leányfalu, Móricz Zs. út 124.)
a Leányfalusi Szabadegyetem
keretében. Szeretettel hívjuk,
várjuk az érdeklõdõket!
Támogató jegy: 500 Ft.

KULTÚRA

A megújuló
Kovács Margit Múzeum
 RAPPAI ZSUZSA
Megjelent a Szentendrei Teátrum
és Nyár programfüzete – keressék a Tourinform Irodában,
a belvárosi könyvesboltokban, cukrászdákban stb.
A programok megtekinthetõk
a szentendreprogram.hu honlapon
A nyári rendezvényekre jegyek kaphatók az új helyre költözött
Tourinform irodában
(Bercsényi utca – Duna-korzó sarok, a Gomba mögött),
valamint az InterTicket országos hálózatában
(www.jegy.hu).

fotó  RAPPAI ZSUZSA

1973-ban nyitotta meg kapuit a Kovács Margit kerámiamûvész életmûvét bemutató múzeum. A Fõ tér mögötti 18. századi épület, amely
egykor sóháznak épült, késõbb postakocsi állomásként szolgált, majd
a Vastagh család lakóháza volt, adott otthont a Kossuth-díjas
mûvésznõ plasztikáinak és falképeinek. A Kovács Margit Múzeum a
Szentendrére látogató turisták egyik legfontosabb úti céljává, a város
múzeumainak zászlóshajójává vált. Az évi hatvan-nyolcvanezer látogató jelzi a gyûjtemény kiemelkedõ népszerûségét.

Az épület 1979-es felújítása óta sem az épületben, sem a kiállításban
változtatás nem történt. Az intézmény menedzsmentje ezért tûzte ki
célul a múzeum új épületrésszel való kibõvítését, s a meglévõ kiállításnak a huszonegyedik századi elvárások szerinti felújítását, és látogatóbaráttá – családbaráttá tételét. Ez utóbbi a gyerekek speciális
igényeit kielégítõ fejlesztéseket, az ezen belül megvalósuló interaktív
bemutató módszerek bevezetését, az elõbbi pedig az új informatikai
berendezések használatát és a többnyelvû tájékoztató rendszer
kiépítését jelenti. Mindezeken felül a vakok és a csökkentlátók számára
létre kívánnak hozni egy speciális, tapintható kiállítást, amelyben hiteles mûtárgymásolatokat állítanak majd ki.
A jelentõs projekt az Európai Unió támogatásával, valamint az Európai
Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Az idõszerûvé vált felújítás miatt azonban jelentõs számú látogatót
vesztenének, emiatt határozta el a múzeum vezetõsége, hogy az életmû javából a Vajda Lajos Emlékmúzeumban ideiglenes tárlatot rendeznek. A Pre-koncepció címû kiállítás kurátora Herpai András volt. A
jól áttekinthetõ, kellõen strukturált, világos, szellõs elrendezés, a
mûvekhez kiválóan illeszkedõ, újszerû posztamensek egy valóban napjaink muzeológiai követelményei szerinti kiállítást eredményeztek,
amelyben az ismert, sokszor már túlságosan is populárisnak tartott
alkotások újraértékelõdnek, gyakorta más értelmet nyernek.
A megújult Kovács Margit múzeumot a tervek szerint idén november
30-án, a mûvésznõ születésének 108. évfordulóján adják át a
nagyközönségnek.
XXIV. ÉVFOLYAM 23. SZÁM  2010. JÚNIUS 25.  SzeVi

13

HIRDETÉS
ÁLLAT
www.happypuppy.eoldal.hu
Állatkórház Szentendrén, egész
napos nyitva tartás, éjszakai
ügyelet, kiszállások. Dr. Szolnoki
János, (26) 317-532, 06-30-9370863.

Kiadó lakás július 1-jétõl,
Szentendre Széchenyi téren, 56
nm-es, II. emeleti, 2 szobás,
bútorozatlan. Tel. 06-30-4225358.
A Püspökmajor-lakótelepen kiadó
felújított, 55 nm-es lakás 40 000
Ft+ rezsi áron. Tel. 06-20-9835166.
35 nm-es albérlet kiadó kertes
házban. Tel. 06-30-949-6456.

ÁLLÁS
Fodrászt keresek szentendrei
szépségszalonba. Tel. 06-20569-1768.
Gazos kert kitisztítására gazoló
asszonyokat keresek. Tel. 06-30942-7570.
Építõiparban jártas, szorgalmas
segédmunkást keresek. Tel. 0630-444-5820.

Szentendrén kiadó 1 szobafürdõszoba igényes férfi részére
(1 fõ), konyha nincs. 45 ezer Ft
rezsivel, kaució nincs. Tel. 06-30540-3516.
Egyedülálló nõ részére szoba
kiadó. Tel. (26) 303-212.
Garzon kiadó az Ady Endre úton.
Tel. 06-20-495-0144.

Alapos számítógépes ismerettel,
B-kategóriás jogosítvánnyal rendelkezõ fiatal hölgyet keresek
szentendrei munkahelyre. Tel. 0620-934-5539.

Szentendre belvárosában garzonlakás egy fõ részére kiadó. Tel.
06-20-250-1638.

Fiatal, önálló szakácsot és kézilányt keresek állandó munkára
(28 éve állandóan nyitva tartó
Rab Ráby vendéglõbe). Munkaidõ
és munkabér közös megegyezés
szerint. Tel. 06-20-980-9274.

Füzesparkban kétszobás lakás
hosszú távra kiadó. Tel. 06-30547-4090.

ÁLLÁST KERES
Bér- és tb-ügyintézési, könyvelõi
munkát keresek vagy vállalok.
Tel. 06-70-251-8841.
15 éves megbízható lány diákmunkát keres szeptemberig. Tel.
06-20-472-0107.
Szakképzett óvónõ gyermekfelügyeletet vállal. Tel. 06-30-5013398.
Gyermekfelügyeletet vállalok
Szentendrén és környékén. Tel.
06-20-483-0966.
EGÉSZSÉG
Segítõ beszélgetés lelki problémákról, életrõl, halálról, emberlélek viszonyáról, érzelmi válságokról, különös tapasztalatokról,
Szentendrén. Molnár Mária, 0620-956-4031.

Szentendre belvárosában,
frekventált zöldövezeti helyen
5 lakásos társasházban magas
színvonalú, új építésû lakások
eladók. )Lásd fotó.) Ár: 450 000
Ft/nm. Az ár tartalmazza a gépkocsibeállót, klímát, riasztót, fa
nyílászárókat. Tel. 06-20-5143333, 06-20-934-9349.
www.2mbuild.hu

Nyaralók olcsón! Már 5 millió
Ft-ért is. Tel. 06-30-2990376.

Szentendrén a Pismány aljában
227 nöl-es építési telek 19,9 millió Ft-ért eladó. Víz, csatorna
telken belül, 15% beépíthetõség.
Tel. 06-20-924-2487.

55 nm-es, felújított lakás eladó a
Püspökmajor-lakótelepen 9,9 millió Ft-ért. Tel. 06-20-983-5166.

Szentendre központjában, a
Vujicsics téren 745 nm-es telken
eladó egy jól mûködõ, 91 nm-es
kávéházból, egy ékszerboltból és
egy 234 nm-es családi házból álló
ingatlan. A ház mögött két 120
nm-es borospince és egy ásott
kút van. Ár: 129 millió Ft. Tel. 0620-957-7648.
Leányfalun a legjobb helyen,
sorházakban, 1+2 félszobás
lakás 13 millió Ft-ért eladó.
Tel. 06-30-299-0376.

Leányfalun külön bejáratú lakrész
õszig kiadó. Tel. 06-30-450-4919.

Szentendrén, fõúttól, 800 mre jó kis ház, 75 nmes+tetõtér, szép környék,
Pismány hátsó részén 24 millió Ft-ért eladó. Tel. 06-30299-0376.

Püspökmajori lakás tulajdonostól
azonnal kiadó Tel. 06-20-3606644.
Lakások, lakóházak bérelhetõk. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén lakás kiadó. Tel. 0630-458-8411.
Püspökmajor-lakótelepen 2
szobás, 55 nm-es, II. emeleti
lakás hosszú távra kiadó 55 ezer
Ft/hó bérleti díjért. Tel. 06-30233-5531.
85 nm-es Szentendre, Bolgár
utcai lakás garázzsal, belsõ
udvari parkolási lehetõséggel
kiadó. A konvektor gázfûtéses,
az igényes lakás két 20-25 nm-es
szobából (fürdõszoba, konyha,
mellékhelyiség) áll.
Tel. (26) 300-080, 18 óra után.

Szentendrén, a Pap-sziget
közelében eladó 38 nm-es
ház+tetõtér, 219 nm-es telken.
Nyugodt környezet, árvíztõl biztonságos utcában. Irányár: 23,8
millió Ft-ért. Tel. 06-30-2103454, 06-30-245-2855.
Szentendrén, a Nap utcában 800
nm-es telken 40 éve épült 80 nmes családi ház eladó 23,9 millió
Ft-ért. Tel. 06-20-354-9025.
Jó kis ház: 55 nm-es+galéria,
tiptop állapotban (cirkó,
klíma, szauna) 18 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.
Szentendrén, a belvároshoz közel
2010-ben épült 130 nm-es,

KIADÓ LAKÁS

egyszintes családi ház eladó 44,9
millió Ft-ért. Tel. 06-20-3549025.

TÁRSKERESÕ
ÚJRAKEZDÕKNEK A
DUNAKANYARBAN!
www.újrakezdés.hu, 06-20823-2025.
ÜZLET

Szentendrén, jó helyen egyszintes, 90 nm-es lakóház 200
nöl-es kerttel, korrekt áron,
25 millió Ft-ért eladó. Tel. 0630-299-0376.
OKTATÁS
Pótvizsga, korrepetálás,
felkészítés magyarból,
történelembõl, mûvészettörténetbõl, médiaismeretbõl
Szentendrén, a belvárosban. Tel.
06-30-540-5639.
Matematika, fizikatanítást,
pótvizsgára felkészítést, a
következõ tanévre való
elõkészítést vállalok. Általános-,
közép- és fõiskolai szinten.
Házhoz megyek. Tel. 06-30-3478843.
Matematika korrepetálás. Tel.
06-30-487-8855.

Mûteremnek, jóga, Pilates stb.
tevékenységre kiválóan alkalmas
külön bejáratú házrész (32 nmes, 7 méter magas) kiadó
Szentendrén, a piactér fölött. Tel.
06-30-540-5639.
Életmód-fitness klub eladó. Tel.
06-30-949-6456, (26) 300 419.
28 nm-es üzlethelyiség kiadó a
Kaiser’s közelében, a Vasúti villasor 11/B szám alatt. Tel. (26)
319-957.
Szentendre belvárosában
igényesen kialakított 160 nmes, központi fûtésû II. emeleti
szint,- irodának, rendelõnek,
vállalkozásnak kiadó. Tel. 0630-280-6978, 06-30-2510343.
Pomáz Ipartelepen önálló
épületként 480 nm-es,
igényesen kialakított,
összközmûves LINDAB

Pótvizsgára való felkészítést vállalok matematikából. Szuromi
Márta, 06-70-580-0209.
SZOLGÁLTATÁS
Kedvezõ áron reggelizõ nyílt a
Fõ téri Elisabeth étteremben.
Asztalos munkákat vállalok.
Konyhabútorok, szobabútorok
egyedi tervezése,
kivitelezése, esetleges átalakítása, átszabása, összeszerelése, szétszedése. Tel. 0630-543-0504.
Családi házak tervezése és energetikai minõsítése. Tel. 06-20801-2117.

LAKÁS, INGATLAN

Szentendrén, Hév-hez közel külön
bejáratú, bútorozott, gázfûtéses,
szoba- konyha-fürdõszobás
lakrész július 1-jétõl kiadó. Tel.
06-30-266-9201.

Tahiban, kitûnõ helyen
egyszintes, 75 nm-es lakóház
szép kerttel, garázs, pince
stb. olcsón, 18 millió Ft-ért
eladó. Tel. 06-30-299-0376.

TÁRSKERESÕ

csarnok kiadó. A csarnok hármas tagozódású iroda- raktárüzem részekbõl áll. Könnyen
megközelíthetõ a 11-es útról.
Tel. 06-30-280-6978, 06-30251-0343.
Üzlet kiadó Szentendrén, a Céh
utca 8 szám alatt (kb.19 nm-es).
Tel. 06-30-394-2125.

Lakásfelújítás A-Z-ig, beleértve
az asztalos munkát is. Tel. 06-20233-5914.

EGYÉB

Lakatos munkák: kerítés, korlát, lépcsõ – kovácsolt vasból
is. Kerti tavak építése, karbantartása. Tel. 06-20-4301861.

30 nm-es másfél szobás lakást
biztosítok Leányfalun egy családnak, nagy kertgondozáshoz nyújtott segítségéért. Tel. 06-30-6878321.

Gazdikeresõ
Elérhetõségek: gyepmester: 06 20/93-16-948  Telep: 06 26/312-277
vagy 06 30/59-44-431  este 18 óra után 06 26/312-290

KERESSÜK GAZDÁJÁT VAGY ÖRÖKBFOGADÓJÁT

Folyamatosan induló
nyári intenzív 40 órás
nyelvtanfolyamok
ANGOL-NÉMET-OLASZ
nyelvekbõl
Napi 4 óra heti 22.000 Ft
2000 Szentendre, Kucsera F. u. 15.

BETYÁR
8 éves, fajtatiszta németjuhász, ivartalan,
oltott, chípezett, szeretne egy családot magának, cserébe megbízhatóan õrizné a házukat.
Korához képest egészséges, fiatalos és aktív.
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EMETT
1 év körüli keverék. Június 6-án fogta be a
gyepmester a Pacsirta utcában.
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(bejárat a Bükkös part felõl)
Telefon: 06-26/312-943
Mobil: 06-30/231-4632
E-mail: mozaikhun@hotmail.com
http://mozaikhun.tripod.com

OÁZIS INGATLANIRODA
Szentendre, Sztaravodai úti kisposta
Tel.: 26/301-106, 30/620-9787
Fax: 26/505-294
E-mail: wersiok@t-online.hu
Website: www.oazisingatlan.hu

Szentendre és Vidéke
APRÓHIRDETÉS-FELVÉTEL
a helyszínen

PROGRAM

P'ART
MOZI
Duna-korzó 18.
tel. 26/777 010
www.partmozi.hu
Jegyár: 750 Ft, nyugdíjas,
diák: 650 Ft

PROGRAMOK,
ELÕADÁSOK
június 29-én kedden délután
5 órakor
VALAMIKOR RÉGEN…
Szentendrei utcák, házak,
emberek
6. TABAKOSOK MEHALÁJA
(Bogdányi utca)
Török Katalin vetítéssel kísért 10
részes várostörténeti sorozata
minden hónap utolsó keddjén
(Belépõjegy: 500 Ft)

MOZIMÛSOR
június 25. péntek
18:00 KAMÉLEON (103’)
kh.:12
20:00 VICKY CRISTINA
BARCELONA (96’) kh.:12 Woody Allen filmje
június 26. szombat
16:00 KUTYASZÁLLÓ (100’)
17:45 VIHARSZIGET (138’)
kh 16 – Martin Scorsese filmje
20.15 MOCSKOS ZSARU –
NEW ORLEANS UTCÁIN
(122’) kh.:16 fsz: Nicolas Cage
június 27. vasárnap
16:00 KUTYASZÁLLÓ (100’)

17:45 VICKY CRISTINA
BARCELONA (96’) kh.:12
19:30 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121’) kh. 12
fõszerepben: Meryl Streep
június 28. hétfõ
18:00 EGYSZERÛEN
BONYOLULT (121’) kh. 12
fõszerepben: Meryl Streep
20:00 COCO CHANEL (105’)
kh. 12 – fõszerepben: Audrey
Tautou
június 29. kedd
18:00 VALAMIKOR
RÉGEN…
20:00 MOCSKOS ZSARU –
NEW ORLEANS UTCÁIN
(122’) kh.:16

július 6. kedd
18:00 COCO CHANEL ÉS
IGOR STRAVINSKY
– EGY TITOKZATOS
SZERELEM TÖRTÉNETE
(120’) kh.:16
20:00 TETRO (127’) kh.:12 –
Francis Ford Coppola filmje

július 1. csütörtök
18.00 COCO CHANEL ÉS
IGOR STRAVINSKY
– EGY TITOKZATOS
SZERELEM TÖRTÉNETE
(120’) kh.:16
20:00 AJAMI (120’) kh.:16

július 7. szerda
18:00 EGEK URA (109’) kh.:12
– fõszerepben: George Clooney
19:45 AJAMI (120’) kh.:16

július 2. péntek
18:00 EGEK URA (109’) kh.:12
– fõszerepben: George Clooney
19:45 TETRO (127’) kh.:12 Francis Ford Coppola filmje
július 3. szombat
16:00 MADAGASZKÁR 2.
(89’) kh.n.
17:30 COCO CHANEL ÉS

Szentendrei Petõfi
Kulturális és
Hagyományõrzõ
Egyesület
Stéger köz 3.
Június 25. péntek 18 óra
A SZABADSÁG NAPJA
Dr. Isaszegi János elõadása
Június 30. szerda 18 óra
TÓFALVI ZOLTÁN
MAROSVÁSÁRHELYI
TÖRTÉNÉSZ KÖNYVBEMUTATÓ ELÕADÁSA

KIÁLLÍTÁS
Skanzen Sonkádi Csûr kiállítóterme
Sztaravodai út

július 4. vasárnap
16:00 MADAGASZKÁR 2.
(89’) kh.n.
17:30 PÁROS
MELLÉKHATÁS (113’) kh.:12
19:30 TETRO (127’) kh.:12 Francis Ford Coppola filmje
július 5. hétfõ
18:00 AJAMI (120’) kh.:16
20:00 EGEK URA (109’) kh.:12
– fõszerepben: George Clooney

június 30. szerda
18:00 COCO CHANEL (105)
kh.:12
20:00 KAMÉLEON (103’)
kh.:12

ELÕADÁS

MESÉIM
Sarkantyu Judit keramikusmûvész
kiállítása.

IGOR STRAVINSKY
– EGY TITOKZATOS
SZERELEM TÖRTÉNETE
(120’) kh.:16
19:30 PÁROS
MELLÉKHATÁS (113’) kh.:12

július 8. csütörtök
18:00 DOT.COM (103’) kh.:12
19:45 ISTEN HOZOTT AZ
ISTEN HÁTA MÖGÖTT (106’)
kh 12
július 9. péntek
18:00 A TITÁNOK HARCA
(106’) kh.:12
19:45 MICMACS – (N)AGYBAN MEGY A KAVARÁS

NYÁRI TÁBOR A P’ART MOZIBAN
2010. július 5-9.
MESEMOZGATÓ címmel MÛVÉSZETI ALKOTÓTÁBOR
6-9 ÉVESEKNEK
A kicsiknek szánt tábor során mesékkel foglalkozunk nem mindennapi megközelítésben.
A mesék világából kiindulva megismerkedünk a képzõmûvészet egy
sajátos területével, az animációval.
A gyerekek a legegyszerûbb animációs technikákkal meséket alkotnának (Zoetrope, taumatróp, zsebmozi stb) Kitalált történet/mese ,
sok rajzolás, „animációs“
filmecskék készítése.
Táborvezetõ: Farkas Rita médiamûvész, múzeumpedagógus,
a Ludwig Múzeum munkatársa.
A felvételek készítõje, filmvágás: Dabi István filmkészítõ, médiamûvész, középiskolai tanár.
A tábor befejezése a filmecskék bemutatója lesz, illetve a közben
elkészült rajzok, tárgyak kiállításának megtekintése.
Tervezett program: hétfõtõl péntekig 8-16-ig
8-9-ig meseolvasás (közben érkezés, mesealakok rajzolása)
9-9.20-ig torna (állatutánzás, lazítás...)
9.20-9.50 uzsonna
12.30-ig alkotómunka
12.30-13.30 ebéd
13.30-14-ig délutáni játékok
14-tõl alkotómunka (közben uzsonna)

Nézze nálunk a labdarúgó
világbajnokság mérkõzéseit!

Teátrum
Café
a Teátrum buszparkolónál,
a volt autósmozi mellett

Megnyitottuk POMÁZON Keleti Kávézónk terasz helyiségét,
ahol megkóstolhatja
török kávénkat vagy tea különlegességeinket
egy kellemes vízipipa társaságában.
Török tradicionális ételekkel és édességekkel várjuk Önöket.
Minden pénteken 20:00-tól hastáncbemutató.
Ingyenes Wifi elérhetõség.

Keleti Kávézó
Pomáz, Beniczky u. 63.

(Pomáz Fõ utcája • Rákos pince)
Tel: 06-26/325-355
Nyitva: H-P 16:00-24:00 Szo-V 12:00-24:00

A legutolsó napon ebéd után közösen elõkészítjük a bemutatót
vetítés/kiállítás
A tábor költsége: 25 000 Ft
Jelentkezés: Morvai Zsuzsa
morvai.zsuzsa@gmail.com Tel.: +36-30/237-99-42
Szakmai felvilágosítás: Farkas Rita
farkas.rita@ludwigmuseum.hu Tel.:+36-20/ 581-12-86
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SPORT

Amiért a harang
szól...

Drótszamáron az Alpokban

SPORTOS ZARÁNDOKLAT ÉS
SÁRKÁNYHAJÓ ROADSHOW

– Arnold, Botond nem jöttök velem
kerékpárversenyre
a
Glocknerkönig-re, az Alpokba? – hangzott el Gábortól a kérdés. – De
mielõtt döntenétek, olvassátok el
Benedek István (Benedek Elek
unokája) Csavargás az Alpokban
címû életrajzi regényét.
A könyv elolvasása nekünk is
felcsigázta az érdeklõdésünket, s
több mint inspiráló volt számunkra, mivel nekünk is Dobogókõ volt a felkészülési helyszínünk. Ezek az információk elegendõek voltak számunkra, hogy

Július 17-én hagyományteremtõ
céllal a nándorfehérvári diadalra
emlékezünk sportos zarándoklattal a Dunakanyarban. Az esemény fõvédnökei dr. Semjén Zsolt
miniszterelnök-helyettes,
dr. Hende Csaba honvédelmi
miniszter és dr. Erdõ Péter
bíboros lesznek, védnökei pedig
az érintett települések –
Visegrádtól Budakalászig –
polgármesterei. A rendezvénysorozat július 4-én, délben,
Esztergomban kezdõdik koszorúzással, amelynek tiszteletére az
esztergomi harang is megkondul
– hangja egészen Szentendréig
elhallatszik.
Az eseménysorozat folytatásaként
július 17-én, Visegrádról indul a
zarándokok csapata – a szárazföldön futva és kerékpárral,
a Dunán sárkányhajóval – kísérve
a Mátyás király pajzsának és
Kálváriájának másolatát szállító
hintót, a rendezvénysorozat záró
eseményeként pedig július 22-én,
a Hõsök terén koszorúzzák majd
meg Hunyadi János és Mátyás
király szobrát. A csapatok minden
településen megállnak majd, ahol
azok elöljárói fogadják õket,
illetve újabb érdeklõdõk is csatlakozhatnak a sportos zarándoklathoz.
A célállomáson, Szentendrén,
ahová a zarándokok a kora
délutáni órákra várhatóak, egy
másik sportesemény is lesz
„Sárkányhajó Roadshow” néven.
A szintén hagyományteremtõ céllal, a kajak-kenu szövetség
szervezésében rendezett versenyt
az érdeklõdõk a Duna-korzóról
kísérhetik majd figyelmemmel.
Az eseményre szeretettel várjuk
minden olyan lelkes amatõr,
versenyzési engedéllyel nem rendelkezõ csapatok, cégek, iskolák
jelentkezését – az utóbbiak
számára a nevezés ingyenes –,
akik nyertesként szívesen vennének részt a szegedi VB rendezvény külön, a helyi nyertesek
részére megszervezett döntõjén is.
A nevezésrõl, feltételekrõl,
nyereményekrõl bõvebb információ a www. kajakkenusport.hu
oldalon található.
A két sportos eseményt kulturális
rendezvények is kiegészítik.
Fellép többek között a
Dunabogdányi Fúvószenekar, lesz
halászléfõzõ-verseny, amelyre az
érdeklõdõk Kiss Károlynál a
20/9682-725-ös telefonszámon
jelentkezhetnek.
Az eseményt a Napvágás nemzeti
rock zenekar koncertje zárja a
Postás strandon.
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nekivágjunk június 6-án az Alpok
egyik legkeményebb amatõr kerékpárversenyének, a Glocknerkönig-nek (www.glocknerkoenig.
com). Helyszínül a Grossglockner
Hochalpenstrasse
szolgál
(www.grossglockner.at),
amit
1935-ben adták át a forgalomnak, mely Salzburgot Karintiával

„Gyere és
evezz velünk”
NAPKÖZIS VÍZISPORT ÉS
KALANDTÁBOR SZENTENDRÉN
Kajak-kenu oktatás, túrázás, változatos programok, motoros hajó
kísérettel, teljes ellátással.
Idõpontok:
június 21-25.; június 28. – július 2.;
július 5-9.; július 12-16; július 19-23.;
július 26-30.; augusztus 2-6.; augusztus 9-13.;
augusztus 16-19.
– reggel 7.30-tól 17.30-ig
Részvételi díj: 16 000 Ft/fõ/hét
Érdeklõdni és jelentkezni lehet:
06-30-416-9159,
presto@dunakanyar.net
ÉS

PRESTO SPORT
SZABADIDÕ EGYESÜLET
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köti össze a Hohe Tauern Nemzeti
Parkon keresztül. A panorámaút
Ausztria harmadik legkedveltebb
turisztikai célpontja, melyet
évente 900 ezer turista keres fel.
A rendszeres veterán autós,
motoros rendezvények mellett
immár 15. éve itt rendezik
Ausztria legnagyobb amatõr
hegyi kerékpárversenyét is.
Északi oldalról, a festõi Zell am
See szomszédságából, Bruck
falucskából (757 méterrõl) indul
27,7 km-en át a Fuschertörl-nél (2
448 m) kifeszített célszalagig. Az
igazán embert próbáló szakasz az
1115 m-en fekvõ Mautstelle-tõl
kezdõdik, ahol a célegyenesig
még 13,7 km a hátralévõ szakasz,
átlagosan 10%, néhol 12%-os
emelkedõvel. A versenyben a
legvonzóbb az, hogy a hegyi utat
a futam ideje alatt lezárják, az
kizárólag kerékpárosoké. A fantasztikus panorámán túlmenõen
az idõjárással is szerencsénk volt,
hisz közel 25 fokban tekerhettünk, ami sokkal jobb volt, mint a
tavaly: szakadó esõ a rajtnál és
havazás a célnál. A versenyen raj-

tunk kívül (Arnold, Botond,
Gábor) még 18 honfitársunk
képviseltette magát.
Jó érzés volt, hogy 27,7 km-en a
szurkolókkal folyamatosan biztatták a versenyzõket – nemtõl,
kortól, nemzeti hovatartozástól
függetlenül – a rajtszámról leolvasott nevek bekiabálásával. A
szurkolás ereje talán csak a fogyatékos versenyzõknél fokozódott, akiknek azonos feltételek
mellett kellett teljesíteni a távot.
Ez a szurkolás fõleg akkor jött jól,
amikor elértük a Hochalpenstrasse hajtûkanyarjait – akkor
már igencsak a végét járta az
erõnk, így csak arra koncentráltunk, hogy kanyarról kanyarra
tegyük meg a hegy minden egyes
méterét. A célegyenesben viszont
már olyan karneváli hangulat
fogadott bennünket – „Gib Gas”
Mindent bele! kiabálásokkal –,
amely erõt adott az utolsó métereken is.
Visszatekintve a fáradtságtól,
boldogságtól mámorosan, abban
egyhangúlag megegyeztünk, hogy
a Glockner számunkra most már
egész életre szóló élményt jelent.
Mindezek után talán mondanunk
sem kell, hogy a 2011-es Glocknerkönigen is ott a helyünk, és
buzdítunk mindenkit, hogy még
többen élhessük át ezt a csodálatos élményt. Még 345 nap a
rajtig!
Glocknerkönig számokban:
indulók száma: 2 199
(227 nõ, 1972 férfi)
legidõsebb induló: 76 év
legfiatalabb résztvevõ: 14 év
résztvevõ nemzetek száma: 15
versenytáv: 27,7 km
szintkülönbség: 1691 méter
versenyrekord: 1 óra 15 perc

